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رابطهی ادبیات با لغزشهای زبانی
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چکیده
ادبیات بدان گونه که در این مقاله از آن یاد شده ،یکی از زیرمجموعههای هنر و در زمرهی حقیقت و زیبایی بهشمار میرود.
این نوع هنری که در فرهنگ ایران و زبان فارسی بیشتر به شعر و سروده تعبیر یافته ،مانند هر پدیدهی دیگری خاستگاهی
دارد که در زبان اهل نقد و هنر ،به تفصیل مورد کاوش قرار گرفته است .از سوی دیگر اشتباههای لپی اصطالحی است کهه
حدود صد سال پیش با سخنرانیهای روانکاو پرآوازهی آلمانی؛ یعنی فروید بهصهورت نرهری رایهر گردیهد .از میهان انهواع
اشتباههای لپی« ،لغرشهای زبانی» وجه برجستهتری داشت که بیشتر مورد توجه فروید واقع شد .این مقاله ،ضمن تبیهین
هر یک از این دو اصطالح؛ یعنی ادبیات (شعر) و لغزشهای زبانی ،از نرر خاستگاه و تعبیر و کهارکرد و نقهش ،سهعیکرده
میان آن دو ،پیوندهایی بیابد و آنها را بهصورت نرری و با مصداقهای عینی که در سرودههای شاعران بزرگ ایهران یافتهه،
تشریح کند.
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 -1مقدمه
یکی از داغترین گفتارهای دانشمندان و فیلسوفان جهان در سدهی اخیر میالدی ،دربارهی حقیقهت و زیبهایی،
هنر و ادبیات بوده است .واژهی ادبیات در کاربردهای زبانی و تخصصی ،چیهزی برابهر شهعر اسهت و یکهی از
برجستهترین زیرمجموعههای هنر بهشمار میرود« .شعر» یا «سروده» ،در زبان فارسی ،و زبان عها و خها
گویشوران ایرانی ،مابهازای ویژهای دارد .در برابر شعر حافظ ،دیگر معنایی ندارد کهه کسهی «بهوف کهور» را
«سرودهی» صادق هدایت بداند .میگویند صادق هدایت بوف کور را «نوشته» است؛ با این حال ،همهین قیهد
نوشتن ،بهعنوان مثال ،برای نوشتهی یک روزنامهنگار هم بهکار میرود .اما مقصود ما و منتقدان ادبی جههان،
از واژهی «ادبیات» ،نوشتههای برگزیدهایست که تا اندازهای در تعریف قدما ،بهویژه ابن سینا ،خواجهه نصهیر
توسی و کتاب اسرارالبالغه ،دیده میشود.
بیشتر قدمای بالغی ،وقتی از نثر سخن گفتند ،به معیارهایی که جوهر شعر را تشکیل مهیداد و خهود تها
اندازهای واضع و معترف بدان بودند ،توجه نکردند و متنهایی را که خارج از معیارهای صوری و دیداری شهعر
تولید شد ،رطب و یابس در زمرهی نثر گنجاندند .بهعنوان مثال ،سخنان غضایری رازی را شهعر خواندنهد؛ امها
نوشتههای پیر هرات را نثر ،یا نثر مسجع قلمداد کردند! اینجا مجال آوردن نمونه از هر دو هنرمند یهاد شهده
نیست (بنگرید به غضایری رازی ،به نقل از صفا ،1۳۶۷ ،ج اول ۵۷۴ :و پیر هرات .)۳1 :1۳۷1 ،اگر بیتههای
غضایری رازی را ادبیات و شعر بدانیم ،به کدا دلیل قطعهی زیبای پیر هرات را شعر به شهمار نیهاوریمت تنهها
دلیلی که نوشتهی پیر هرات را از دایرهی شعر قدیم بیرون انداخته ،نداشهتن دو پهارهی جداگانهه و وزن برابهر
عروضی است که دیداریست؛ در حالیکه در تعریف منطقی و بهویژه تعریف جهانشمول شعر ،از وزن برابهر،
سخنی در میان نیست .با نرری متعادل ،هم گفتهی غضایری ،با تما ضعف و فتهورش ادبیهات اسهت و ههم
گفتهی پیر هرات با آن بلندی و رساییاش .پس واژهی ادبیات که معادلیست برای واژهی « »literatureدر
زبان انگلیسی ،برابر نهاد خوبیست که شاید بهترین گزینش بهرای «زبهان برگزیهده»« ،زبهان قابلیتیافتهه»،
«نوشتن و آفرینش ادبی» و زبانی که متفاوت از زبان روزمرهی مرد است ،باشد.
«زیبایی» و «عاطفه» ،دو کلیدواژهی مهم در تعریف ادبیاتاند .سخنی که زیبا و عاطفی باشد ،ادبیست یا
«ادبیّت» دارد؛ اما شاخصهی سومی هم هست که اگر پراهمیتتر از آن دوتای یادشده نباشد ،کمتهر نیسهت و
ما حضور آن را در نقد قدمای بالغی ،خالی میبینیم و آن واژهی کلیدی «انحهراف» یها «ناهنجهاری» اسهت.
انحرافی که موجب پدیدآمدن زیبایی و عاطفیشدن سخن است.
منرههور مهها از ناهنجههاری و انحههراف ،نههه «آشههناییزدایی» ( )DE familiarizationو «غریبسههازی»
()making strange؛ است نه «قاعدهافزایی» ( )extra regularityکه صورتگرایان روسی از آن یاد کرده
بودند .ساختارگرایان حلقهی پهرا و چهک ،نیهز از عنهوان «انحرافههای زبهانی» ( deviation from the
 )norm or device of normیاد کردهاند؛ اما انحرافی که مهورد نرهر روسهها و حلقههی سهاختارگرایان و
دیگر منتقدان فرمالیسیم بود ،گویا شکل منسجمترش در نوشتههای لهی ( )lecchآمهده باشهد! او میگویهد:
«برجستهسازی» ( )foregroundingبه دو طریق امکان دارد ،یکی هنجارگریزی که تخطی از قواعد حهاکم
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بر زبان هنجار است و دیگهر قاعهدهافزایی» (بهه نقهل از سهجودی .)1۸ :1۳۷۸ ،چنانکهه مشهاهده میشهود،
فرمالیستها از شکستن هنجار سخن گفتهاند؛ اما آن ناهنجاری زبانی که مورد نرر ماست ،چیزی نیسهت کهه
در ارتباط زبانی ،تنها یک خلل کوچک یا درنگ اند ایجاد کند؛ چیزیست که ارتباط زبانی را بههطور کلهی،
مختل میکند و نه تنها فر و صورت زبان که مفهو آن را از یک اصل شناختهشده ،منحرف میسازد.
این درست است که در کل ،انحراف زبانی ،همان تخطی از قواعد حاکم بر زبان اسهت؛ منتهها «تخطهی از
زبان» به شکلی که در این مقاله شرح داده شده؛ نه آن چیزیست که در زبان محققان ایرانی بها عنوانههای
هنجههارگریزی و یهها انحههراف از هنجههار و «برجستهسههازی» کههه هاورانههک ( )Havranekو موکارفسههکی
( ،)Mukarovskyطراح اولیهی آن بودند (همان ،)1۸ :شناخته شده باشد و شامل هرگونه انحرافیسهت کهه
در سطح زبان رخ میدهد .چیزی که فرمالیستهای روسی و پستر منتقدان غربی از انحراف زبان گفتنهد ،بها
نرا ادبیات ما ،چنانکه برخی پنداشتهاند ،قابل تطبیق نیست و به همین سبب در چشم ما ،پذیرش یکبارهی
آن ،خالی از خلل نخواهد بود؛ یا بهتر بگوییم با در تاریخی و فرهنگی ادبیات ما سازگاری صددرصد نهدارد.
فرهنگ ما از آنجا که سرشار از شور و احساس است ،زبانش چنان با ادبیات آمیخته که گاهی نمیتوان میهان
زبان «جزادبی» با زبان «ادبی» فرق گذاشت .وفور بیش از حد کنایه و تمثیل در زبان کوچه و بهازار ،آمیهزهی
شعر و ادب در خطابههای منبری و جزمنبری ،حاکی از روح سرگردان زبان ادبی در زبان مرد است .به همین
سبب ،ما در این گفتار ،وقتی میگوییم ناهنجاری یا انحراف ،به مفهو و مدلول دیگری نرر داریم که ههم بها
سابقهی فرهنگی ما میخواند و هم با جوهر شعر و ادبیهات کهه بهه تعبیهر مها «نمهودی از اعتهرا » باشهد،
هماهنگ است.
اشتباه لپی و پیوند آن با ادبیات
آمیزهی اشتباه لپی ،معادل واژهی انگلیسی « »blunderبهکار رفته است .این اصطالح که نه وضعکننده؛ بل
که تئوریسینش فروید ( )Freudبود ،با اصطالحات دیگر و آمیزههایی چون «تپقزدن»« ،به لکنت افتهادن»،
«لغزش و خطای زبانی» و ،...در زبان فارسی ،تعبیر میشود .بدین روی« ،لغزش زبانی» ،همان خطهای گفتهار
است که به سببهایی در زبان رخ میدهد .زیبایی در ادبیات را اگهر در عاملههای آرایهههای ادبهی خالصهه
کنیم ،چیزهایی که موجب حیرت و شگفتی شنونده یا مخاطب میگردد ،هنگا رخدادن اشتباه لپی نیز ،همین
عکسالعمل ،بهگونهای دیگر ،دیده شده ،عکسالعمل عاطفی انسان در برابهر برخهی از آنهها بهصهورت مهثرر،
نمودار میگردد .بهعنوان مثال ،انسان گاهی در برابر کسی که دچار اشتباه لپی میشود ،احساس ناخوشآیندی
پیدا میکند .اگر بخندد ،میتوان این خنده او را «خندهی تراژیک» نا نهاد.
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 -2پیشینهی تحقیق
در خصو اشتباه لپی و بهویژه ادبیات ،بهطور جداگانه ،پژوهشهایی وجود دارد .تمامی بررسهیهایی کهه در
حوزهی سبکشناسی ،نقد ادبی و زبانشناسی صورت گرفته ،بهطور مستقل در زمینهی پژوهش تعریف ادبیات
میگنجد .همچنین فروید چند سخنرانی طوالنی در بهارهی اشهتباه لپهی داشهته کهه ایهن مقالهه ،در بخهش
گفتارهای روانیاش ،الها گرفته از سخنان اوست .دیگر دانشمندان غربی ،در بارهی اشهتباههای لپهی ،سهخن
گفتهاند که ضرورتی برای تبیین یا ترجمهی آنها نیست؛ اما جستوجوی ما در بارهی رابطههی اشهتباه لپهی و
ادبیات ،در مقالههای انگلیسی و فارسی ،بینتیجه ماند .تا این تاریخ که مقاله به دفتر مجلهه سهپرده میشهود،
هی گونه سابقهای در پایگاه مقالهها ،برای عنوان این مقاله ،دیده نشد .محدودهی پهژوهش در ایهن گهزارش،
نگاهی به تعریفهای برجستهی منتقدان ادبی به شعر و در مصداقها که برای نمونه ارائه گردید ،به پارههایی
مرتبط از شعر شاعرانی چون موالنا ،سعدی و نرامی اکتفا شده است.
 -3پرسش یا فرضیهی تحقیق
آیا میان اشتباههای لپی یا لغزشهای زبانی ،چنانکه فروید بدان اشاره کرده ،با ادبیات یا شعر ،بهدان صهورت
که منتقدان ادبی تعریف کردهاند ،پیوند و رابطهی مشترکی میتوان دیدت بنابر این پرسش ،فرضیهی مها ایهن
است :میان اشتباه لپی (لغزشهای زبانی) و ادبیات یا «شعر» ،رابطهی معنا داری وجود دارد.
متن مقاله

اشتباههای لپی در نرر فروید شامل همهی خطاها و لغزشهایی میشود که مرتکب آن ،بهه اهاهر ،در انجها
آن اختیاری از خود ندارد .باید از همین آغاز ،یادآوری کنیم که اشتباه لپی ،ترجمهی درخوری برای اصطالحی
که فروید برگزیده ،نیست .او « »parapraxisرا بهه معنهای همههی لغزشههایی بههکار گرفهت کهه شهامل:
«کژخوانی»« ،کژشنویی»« ،کژنهادگی» و «کژگویی» است (بنگرید به فروید .)۳۵ :1۳۹۲ ،ما در ایهن مقالهه،
بهطور خا با یکی از آن اشتباهها که همان کژگویی باشد ،سهر و کهار داریهم کهه بهه آن «لغهزش زبهانی»
گفتهایم .لغزشهای زبانی آن خطاها ،ناهنجاریها یا «انحراف»هایی هستند که گویندگان همهی زبانهها در
برخی از زمانها بدان مرتکب میشوند .تغییر ترکیب «نیشکر هفتتپه» که گاهی به «نیتپههی هفتشهکر»
جای میسپارد ،یکی از این لغزشهاست .نیز بسیار شنیده میشود که کسی به جای «آمد تشریف نداشتید»،
بگوید« :تشریف آورد  ،نبودید»! یا بهجای عبارت «عر کرد » ،بگوید« :فرمود »!
از این لغزشها در زبانهای دیگر نیز به فراوانی دیهده میشهود کهه اگهر یهل همهین نها «»blunder
جستوجو شود ،انبوه نمونهها به زبان انگلیسی روایت شده است .بهعنوان مثال ،در سایتی آمهده کهه یکهی از
منتقههدان اوبامهها ( ،)Obamaرئههیس جمهههور وقههت امریکهها ،وقتههی شههنید کههه نیروهههای امریکههایی ،اوسههامه
( )Osamaبنالدن را کشتهاند ،میخواست نسبت به این خبر ااهار بیتفاوتی کند ،بهه جهای اینکهه بگویهد:
«اوسامه مرده و من به این مسئله اهمیّت نمهیدهم» ،گفهت« :اوبامها مهرده و مهن بهه ایهن مسهئله اهمیهت
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نمیدهم»! نیز در نمونههای دیگر ،گفته شده که وقتی عاشقی دوست دخترش را دید ،به جهای اینکهه بهه او
بگویدnice to meet you :؛ یعنی از دیدار شما خرسند شد  ،گفتnice to beat you :؛ یعنهی خوشحهال
میشو که شما را بکوبم یا بشکنم! همچنین گفته شده که یک استاد تاریخ ،وقتی خواسهت بهه دانشجهویش
بگوید:
!You have missed all history lectures

یعنی شما همهی سخنرانیهای تاریخی من را ،از دست دادید؛ گفت:
!You have hissed all mystery lectures

یعنی شما همهی سخنرانیهای پررمز و راز من را بازداشتید!
سرچشمهی لغزشهای زبانی

این خطاهای ناگهانی از کجا ناشی میشوندت وقتی اشتباه لپی ،در یک ساختاری ،معنایی مخالف یا متضاد پیدا
میکند ،آیا در پس پشت آن ،نیتی معنادار نهفته استت اشتباههای لپی ،همیشه به چیهزی متضهاد ،خنهدهدار و
معنادار ،منتهی نمیگردد ،اما گاهی در آنها قصدی دیده میشود کهه دسهت کهم از نرهر سهازوکار اصهلهای
روانشناختی ،قابل توجه است .بیشتر مرد  ،آنها را یک مشت لغزشههای گفتهاری میداننهد کهه هی گونهه
ساخت و بافت منسجم و معنایی ندارند .خطاهایی که بر ارر شهتابزدگی ،خسهتگی ،نهاراحتی و بیمهاری بهروز
مییابند .لغزشهایی که بهطور کلی میتوان آنها را پدیدههای فیزیولوژیهک نامیهد و چنهین پنداشهت کهه بهه
دستگاه گفتار مربوطاند و رخدادنشان امری احتمالی ،یکبارگی و کنترلناپذیر است؛ اما فرویهد نرهر دیگهری
دارد.
فروید میگوید اگر ما بتوانیم برای یکی از این لغزشها ،معنایی روانی بیهابیم ،بهرای بقیهه ههم میتهوانیم
معناهای روانی پیدا کنیم (بنگرید به فروید .)۶۷ :1۳۹۲ ،او مدعیست که همهی اشتباههای لپی ،یهک مشهت
کارها یا اعمال روانی ( )psychical actsهستند (همان )۴۴ :1۳۹۲ ،که به احتمال بسهیار بهر ارهر سهرکوبی،
اهور پیدا میکنند .منرهور از سهرکوبی ،واپسزدهشهدن ( )suppressionامهری دلخهواه اسهت کهه شهرط
الزمیست برای رخدادن یک اشتباه لپی یا بهطور اخص ،لغزش زبانی.
فروید اشتباهات لپی را به دو دسته تقسیم میکند .یکی «فراموشکاریهها» ،دیگهر «سهرهمبندیها» .در
بخش فراموشکاریها ،واژهها و عبارتها ،شکسته ( )contractionیا مختصر میشوند ،در سبقتجستنهای
( )anticipationsزبهانی ،واژههها پهس و پهیش میشهوند ،در بیزاریجسهتنها ()dislike or antipathy
فراموشی و جابهجایی صورت میگیرد و در خواستهای معکوس ،سخنان معکوس بر زبان رانده میشود؛ البته
فروید از اعمال سرهمبندی نیز سخن میگوید که بیشتر به لغزشهای رفتاری مربوط است تا گفتاری .به هر
حال ،او سرچشهمهی همههی ایهن لغزشهها را ،خهواه زبهانی و خهواه جززبهانی ،مربهوط بهه جههان ناهشهیار
( )unconsciousآدمی میداند .میگوید ناهشیار یا ناخودآگاه انسان منطقهای بسیار ناشناخته است که بخش
بزرگی از وجود آدمی را تشهکیل میدههد ( .)1۳۵ :1۳۸۲آدمهی تنهها بهر بخهش انهدکی از فکهر ،احسهاس و
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کنشگریهای درونیاش آگاهی دارد .نمودار بخش هشیار ( )consciousیا همان کنرکاو آدمی ،مانند کهوه
یخیست که تنها بخش ناچیزی از آن قابل رؤیت است.
تمثیل کوه یخ ،گویا نخستین بار از زبان خود او برای شناخت روان آدمی بیهان شهده باشهد (دوان:1۳۸۲ ،
 ۴۶۸همچنین :جاللی ۲۶ :1۳۳۳ ،و پاینده .)۲۸۶ :1۳۷۲ ،فرویهد شخصهیت آدمهی را برآمهده و درگیهر در دو
بخش جداگانه می داند که این دو بخش ،اگر چهه اخهتالف فاحشهی در کمیّهت و کیفیّهت دارنهد ،در کهنش و
منشها ،با یکدیگر در ارتباطاند .او میگوید این انبوه ناهشهیار ،در نتیجههی «سهرکوب» پدیهد آمهده اسهت.
احساس آدمی ،فکرهای او ،خواستهایش و خاطرههایی که ریشه در زمین «شکست» دارند ،همه عاملههایی
برای پدیدآمدن حافرهی ناهشیار آدمی هستند (بنگرید به فروید.)۶۴۵ :1۳۸۴ ،
پیش از فروید ،آنچه معمول عوا و بخش علمهی دانهش پزشهکی بهود ،انسهان را موجهودی «خودآگهاه»
میدانست که بر آنچه در درون و برونش میگذرد ،آگاهی دارد .فروید با در نازکیههای روان آدمهی در رد
سنت فکری پیشین ،پای فشرد .برخی از پژوهشگران غربی ،او را بنیانگذار دانش آگاهی از بخهش ناهشهیار
آدمی بهشمار آوردهاند؛ در حالیکه دست کم در ادبیات عرفانی ما ،در سخنان غزالهی ،عینالقضهات ،موالنها و
دیگر عارفان بزرگ ،بدون اینکه گزارههای آنها ،مطابق با گزارشهای روانشناسی معاصهر باشهد ،آگهاهی از
این بخش ناهشیار ،آنهم بهطور روشن و صریح ،وجود داشته است.
اگر بخواهیم از این روانکاو بزرگ بپرسیم ،بخش ناآگاه آدمی چگونه شکل میگیرد؛ پاسهخش ایهن اسهت
که ناخودآگاه مجموعهایست از رخدادهای دورهی نوزادی و بدون آگاهی خود آدمهی کهه کیفیهتّش بهه ات
کود مربوط است ،ارتباط با قوهی بازدارندهی درونی خویش و اجتماع .وقتی شکلگیری این بخش از وجهود
آدمی ،دست ما نیست و بیشتر فعل و انفعاالت روانی و روحی ما مبتنی بر همان بخش اسهت ،سهخن کسهی
که برای رفتار شایست یا ناشایست و بههنجار یاناهنجار خویش «دلیلتراشی» میکند ،فاقد اعتبار است؛ چون
او از عاملها و محر های بخش ناهشیار که گفتیم عریمترین بخش شخصیت آدمی اسهت ،آگهاهی نهدارد.
این تنها روانشناس است که میتواند با تجربه و دانش روانکاوی رفتار آدمی را ارزیابی کند.
غربیها بدون اشاره به متنهای ادبی و عرفانی ما کهه بهواسهطهی اهمیهت «جهان» و «روح» ،مسهئلهی
معرفت نفس در آنها نقهش بسهیار جهذابی دارد ،معلهم غیرمسهتقیم فرویهد را کسهی همچهون اشهالیر مهاخر
( )Friedrich Daniel Ernst Schleiermacherدانستهاند .ماخر ( ) .1۸۳۴ -1۷۶۸یکهی از پیشگامهان
هرمنوتیک قدیم بود .کسی که زمینههای تردید نیچه ()1۹۰۰ -1۸۴۴ Friedrich Wilhelm Nietzsche
را با خوانش کتاب مقدس ،فراهم آورد .او نسبت به متن کتاب مقدس (تورات قهدیم و عههد جدیهد) و بههطور
طبیعی هر متن هنری و ادبی دیگری ،برخوردی تأویلگرایانه داشت و بر این باور بود که برای بهدست آوردن
معنای اصلی متن و مقصود نویسنده ،باید کوشید تا به کمک ابزارهایی ،به مقصهود مثلهف ارهر دسهت یافهت:
«وایفهی هرمنوتیک ،فراتر رفتن از زبان و بازسازی قصد و نیت درونی مثلف یا خالق ارر است» (الجهوردی
ارمکی .)1۰۲ :1۳۸۲ ،فروید نیز با پیشکشیدن گفتار آگاه و ناآگاه و با ابزارهای نرهری کهه بنهابر تجربهه بهه
دست آورده بود ،خواست به مقصود نهایی کنشهای آدمی دست یابد.
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چگونگی حضور ناخودآگاه

برخی از کنشهای آدمی مبتنی بر ناخودآگاه ناشناختهی اوسهت .فرویهد و بسهیاری از پزشهکان و روانکهاوان
همباورش ،میگویند دریچههای ناآگاهی در چند بزنگاه گشوده میگردند:
الف) هنگا خواب .در این هنگا که نیروهای آگاهی به شدت کاهش یافتهانهد ،نیروههای ناآگهاه ،نمهودار
میگردند .عزیزالدین نسفی ،حدود هفتصد سال پیشتر از فروید ،گفتهه بهود ... :چهون بهه واسهطهی خهواب
حواس معزول میشود و اندرون جمع و آیینهی دل صافی ،در آن ساعت دل را با مالیکهی سماوی مناسهبت
پیدا میآید؛ همچون دو آیینهی صافی در مقابل یکدیگر (با اندکی تصرف ،نسفی )۲۴۶ :1۳۸۲ ،و ما میدانیم
که نسفی نخستین کسی نبوده که چنین تعبیرهای شعرگونه و لطیفی از خواب و رویا به دست داده باشد،
ب) بار دیگر که این نیروها سر از آشیان غیب خویش بیرون میآورند ،در هنگا روانپریشی است .انسهان
روانپریش ( ،)psychoticکسی است که قادر به کنترل نیروهایی آگاهی خویش نیست .وقتی نتوانهد لشهکر
شکستخوردهی آگاهی را سامان دهد ،نیروهای ناآگاه میتازند و اختیار او را بهدسهت میگیرنهد .مها چهون از
کنشهای این نیروها آگاهی نداریم و تنها واکنشهای روانپریش را میبینیم ،او را «دیوانه» میخوانیم،
پ) سومین جاییکه نیروهای ناآگاهی اهور و بروز پیدا میکنند ،همان فرایندی است که منجر بهه تولیهد
یکی از هنرها میشود .فضای این فرایند ،از آنرو که دریچهی لذت را به روی آدمهی بازمیکنهد ،تفهاوتی بها
فضاهای دیگر ندارد .در همهی این فرایندهای ناهنجار ،اصلی به نا «لذت» پادرمیانی دارد .فرویهد اصهل آن
ناهنجاری و انحراف را «لذت جنسی» میداند« :صفت مشخص همهی انحرافها ،آشهنابودن آنهها بها ههدف
اصلی میل جنسی؛ یعنی تولید مثل است .ما هر فعالیت جنسی را که از تولید مثل صرف نرر کهرده و لهذت را
بهصورت هدفی مستقل از آن جستوجو کند ،انحراف مینامیم» (فروید ،به نقل از شاله.)۷۹ :1۹۵۲ -1۳۳1 ،
اگر نیروهای پنهان در خواب هجو میآورند ،سببش این است که آرامش و سکونی پدید آمده و فضایی برای
لذت آماده شده؛ لذتی که با «لیبیدو» و عمل جنسی مربوط است .در جهان شاعرانگی یا جهان هنرهای دیگر
هم همین رخداد دیده میشود .فروید بهعنوان مثال ،ادبیات = شعر را «بازی» میدانهد و از آنجها کهه بهازی
مهمترین و محبوبترین سرگرمی کود است ،میتوان میان عالم کودکی و عالم شاعری ،پیوندی دیهد .مها
میپنداریم که آدمی وقتی بزرگ شد ،از بازی دست میکشد؛ در حالیکهه دستکشهیدن از بهازی ،بهه معنهای
تر لذت است و به گفتهی فروید ،اگر کسی کوچکترین آگاهیای از عالم روان انسان داشته باشد ،میدانهد
که هی کس حاضر به تر لذت نیست (همان .)1۲۳ :پس چگونه است که کودکان از بزرگان بیشتر طالب
بازی هستندت فروید میگوید بزرگساالن ،لذت دیگری را جایگزین لذت بازی کردهاند (همهان ،بها تصهرف:
.)1۲۴
در دنیای شاعرانگی ،مهم دریچهی ناآگاهی است که باید گشوده گردد؛ منتهها تفهاوت در دوا و بقهای آن
حالت است .موالنا در مثنوی ،این حالت را به دیوانگی تعبیر میکند« :مهن سهر ههر مهاه سهه روز ای صهنم
بیگمان باید که دیوانه شو هین که امروز اول سهروزه است روز پیروز است نه پیروزه است» ( ،1۳۶۳دفتر
پنجم .)1۲۰ :عالم دیوانگی موالنا ،شاید معادل یا برابرنهادی با همین عالم غیب و تاریکخانهی فروید باشهد.
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مخاطب این سخن حق دارد بگوید میان این تاریکخانهی فرویهدی و آن غیهب هویهت موالنهایی تفهاوت از
زمین تا آسمان است؛ هرچه هست ،نسخههایی مطابق است که این گفتار موالنا در غزلهای شمس ،فروغهی
بر آن میتاباند « :زآن شاه که او را هوس طبل و علم نیست دیوانه شد بر سهر دیوانهه قلهم نیسهت از دور
ببینی تو مرا شخص رونده آن شخص خیال است ،ولی غیر عد نیست پیش آ و عد شو که عهد معهدن
جان است اما نه چنین جان که به جز غصه و غم نیست من بیمن و تو بیتو درآییم در این جو زیهرا کهه
در این خشک بهجز الم و ستم نیست این جوی کند غرقه ولیکن نکُشد مرد او آب حیات است و بههجز
لطف و کر نیست» (همان ،1۳۶۶ ،ج یکم.)1۳۴ :
سخنان موالنا ،از تجربههایی آگاهی میدهد که محتوای آن بهر همههکس آشهکار نیسهت .عهالمی کهه او
توصیف میکند ،ویژگیهایی دارد که فروید توصیف میکند؛ منتها یکی با رنگ و محتوای تیهره ،دیگهری بها
رنگ و محتوای شاد و روشن! اینکه میگوید بر دیوانه قلم نیست ،اگرچه به یک جواز دینی اشاره دارد؛ اما او
از تجربهی آگاه و ناآگاه خویش سخن میگوید؛ چنانکه هی پزشک آگاه روانکهاوی ،فرمهان بهه زدن بیمهار
روانیاش نمی دهد .جهان عد او هم همان جهان پیچیده و ناآگاه و ناهشیارست که بارها و بارهها بهگونههای
روشن در زبان او رقم خورده است .جالب است وقتی از بخش غیب و عد سخن میگوید ،قید نبودن غصهه و
غم را میافزاید! بیت آخر نیز مطابق با همان سخن فرویهد اسهت کهه گفتهیم از دریچهههای ورود ناهشهیاری
سخن گفته است« .من بیمن» ،یعنی آنکه آگاهی بر او نرارت ندارد و موالنا جههان آگهاه را جههان الهم و
ستم میداند؛ در حالیکه فروید چنین برداشتی از جهان ناآگاه خویش ندارد،
ت) چهارمین جاییکه نیروهای ناخودآگاه بهر خودآگهاه غلبهه میکنهد ،حضهور در جمهع و فراموششهدگی
فردیت است .لوبون میگوید« :احساسات و عقاید مشخصی هستند که شکل نمیگیرند یها بهه کهنش تبهدیل
نمیشوند؛ مگر در شرایطی که افراد ،جماعتی را تشکیل دهند» (به نقهل از فرویهد .)1۶ :1۳۹۳ ،لوبهون بهرای
تبیین این سخن ،به شکلگیری سلولها اشاره میکند .سلولهای تشکیلدهندهی موجهود زنهده ،بها بهه ههم
پیوستنشان ،موجود تازهای شکل میدهند .این موجود تازه ،چیزهایی از خود بروز میدهد کهه بها خصوصهیات
تکتک سلولهای تشکیلدهنده ،متفاوت اسهت .بهه گفتههی فرویهد ،روبنهای روانهی کهه در افهراد مختلهف
شکلهای گوناگونی دارد ،تحلیل میرود و تضعیف میشهود و بنیهان ناخودآگهاهی کهه در همگهان مسهتور و
یکسان است ،اهور مییابد (همان ،با اندکی تصرف .)1۸ :لوبون ،سبب بروز ناخودآگاهی را در جمع ،سه چیز
میداند .نخست ناپدیدشدن حس مسئولیت ،دو سرایت و سو تلقینپذیری (همهان .)1۹ :حضهور در جمهع و
شرکت در کارناوال ،درست مانند عمل هیپنهوتیز اسهت کهه در آن خودآگهاه ناپدیهد میشهود ،اراده و قهوهی
تشخیص از بین میرود و همهی احساسات و افکار به جهتی معطوف میگردد که هیپنوتیز کننده میخواهد،
ج) پنجمین جاییکه ناهشیاری بر جهان روان انسان میتازد ،به همین دنیای اشتباههای لپی بازبسته است
که ما با تشریح جزئی از آن؛ یعنی لغزشهای زبانی پرداختهایم.
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پیوند ادبیات با لغزشهای زبانی

رابطهی لغزش زبانی با شعر و یا خواب و رؤیا و هذیان و پریشانی ،تنها این نیسهت کهه همگهی از سهاختاری
مشابه برخودارند؛ و باز پیوند و اشترا آنها تنها در این نیست که همگی قابلیت تأویل دارند و حهال و ههوای
آنها درست برعکس فضای عادتشده و آگاه ماست؛ بلکه همگی آنها از یک محیط ناشی شهدهاند و چهه بسها
جلوه هایی از حضور یک چیز باشند .از این روست که بررسی و تحلیل میهان ههر کهدا از ایهن چهارسهویهی
آوازهیافته ،کاری است مفید و ضروری .بنا بر بند سو ویژگیهای مشتر  ،میتوان چنهین گفهت کهه شهاعر
راستین و واقعی آن کسیست که میان کردار و رفتار عالمانه و آگاهانهاش بها مثلفهههای شهعری و ادبهیاش،
زمین تا آسمان تفاوت باشد؛ چون بنابر آن چه در باال آوردیم ،شعر خود یک لغزش زبانیست کهه ماننهد یهک
خواب ،رخ داده است .اشتباه لپی در همان حهال و ههوایی رخ میدههد کهه شهعر آفریهده میشهود .زمانیکهه
عاطفههای ما بیشتر مورد هجو واقع شوند ،لغزشهای زبانی نیز دوچندان میشهوند .وقتهی انسهان بهه اوج
حالت عاطفی میرسد ،بهعنوان مثال ،هنگا خشم ،زبان از ادای مقصود بازمیماند؛ وقتی ترس ،حیرت ،عشق،
حزن و دیگر حالتهای عاطفی به اوج خود برسد ،انسان دستخوش «دستپاچگی» میشهود؛ تها آنجها کهه
ممکن است گریه کند .گریه ،گاهی پیک حضور نیروهای پرضرب و زور ناآگاهی است.
پیش از فروید ،بهطور رسمی و آکادمیک ،جهان ناآگاه ناشناخته بهود؛ امها از جههان نههاد و طبهع ،قهدمای
دانشمند و عارفان بزرگ ما ،تا انهدازهای آگهاهی داشهتند .اینکهه موالنها میگویهد« :د ایهن اسهتور نفسهت
شهوتست زین سبب پسپس رود آن خودپرست شهوت او را که دُ آمد ز بُن ای مُبدّل ،شهوت عقبهیش
کن! چون ببندی شهوتش را از رغیف سر کند آن شههوت از عقهل شهریف همچهو شهاخی کهه ببهری از
درخت سر کند قوّت ز شاخ نیکبخت» ( ،1۳۶۳دفتر ششهم)۳۳۸ :؛ ناشهی از آگهاهی او از جههان پیچیهدهی
نفس آدمی بوده است.
موالنا به ضرورت بافت سخن ،به جای «نههاد» فرویهد« ،اسهب حهرون» و «شههوت» را برگزیهده اسهت.
صفتهایی هم که فروید به این بخش هویت انسهان میدههد ،از قضها بها همهین صهفتهایی کهه موالنها و
دانشمندان معرفتنفسشناس ما به شهوت و نفس دادهاند ،تها حهدی مطهابق اسهت .سهخنان موالنها در راه
چارهگری اسب حرون ،با آن بخش از سخنان فروید که برای درمان شخصیت ناهنجار از مکانیزیمهها سهخن
میگوید ،بهویژه آنجا که از مکانیزیم «جابهجایی» یاد میکند که میتوان انرژی منفی نهاد را به انرژی مثبت
بدل کرد ،مطابق است.
ویژگیهای عالم ناهشیاری

 .1ناهشیاری که لغزشهای زبانی نیز از آن ناشهی میشهود ،غیهر منطقهی اسهت؛ بهدین روی کهه رفتارههای
متضادی دارد که با عالم هشیار مطابق نیست .نهاد که زمینهی ناهشیاریهاست ،گاهی خواهان چیزهاییست
که به سهبب بازدارنهدهها ،نمیتهوان پاسهخگوی او بهود .میلههای او ،وقزدگیهها و دیگهر ناهنجاریههای
ابتداییاش ،در حیطهی «من» و «فرامن» یا به زبان دیگر در محیط اجتماعی و عقالنی ،پاسخداده نمیشهود؛
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بل که سرکوب میشود و «سرکوبی» عامل خودآگاهنشدن محتواههای ناخودآگاهیسهت (بنگریهد بهه فرویهد،
،)۲۳1 :1۳۷۳
 .۲از جهان ناهشیار پدیدههایی نمودار میگردد که قابلیت زمانبندی ندارنهد .رخدادههای سهرزده از عهالم
ناهشیار ،چون بیرون از منطق زبانی نمایش داده میشوند ،مشمول زمان نمیگردند،
 .۳فعل و انفعاالت عالم ناهشیار ،به مکان توجه ندارند و در منطق مکان نمیگنجند و رابطههای مسافت و
اندازهها را نادیده میگیرند،
 .۴ماده و مالط یا به زبان فلسفی« ،هیوالی» بروزههای عالم ناهشیار را فکرهها ،احساسهات ،انگیزهههای
جنسی و تنانه و پرخاشگرانه تشکیل داده که محصول سرکوبی هستند،
 .۵و سرانجا محتوای پدیدههای عالم ناهشیار ،اگر چه به گفتهی فروید «معنهادار» باشهند؛ معنایشهان بهه
سادگی قابل فهم نیست؛ به همین سبب ،چندمعنایند .این ویژگی را یکی از پیروان اندیشههای فرویهد؛ یعنهی
الکان (« )Jacques Lacanتغییر امر استعالیی» ( )transcendenceمینامد .میگوید امر متعهالی ،یها بهه
تعبیر ما معنای یگانه و روشن که در هن قدما بوده ،در قدیم به مدلول یا «سوژه» متعلق بود؛ اما با توجه بهه
فهم ما از جهان ناهشیار فروید ،دیگر امر متعالی به سوژه و مدلول مربوط نیست؛ بهل کهه بهه «دال» مربهوط
است .فر معناهای یگانه و روشن و مسلم را باید فریب متعلق به دوران ماقبل فرویدی به شمار آورد؛ چون
رابت شده است که خودآگاهی ،جزیرهای کوچک در اقیانوس بیکران ناخودآگهاهی اسهت .روزگهار «سهوژهی
استعالیی» به سر آمده؛ اینک باید از «دال استعالیی» سخن گفت (به نقل از ضیمران.)۸۶ :1۳۷۸ ،
کیفیت لغزشهای زبانی
اشتباه لپی یا لغزش زبانی یک پدیدهی معنادارست

فروید گفته بود که اشتباه لپی ،در درجهی نخست ،یک پدیده است و هر پدیهدهای معنهایی دارد ()۷1 :1۳۹۲؛
اما معنای پدیدههایی که متعلق به عالم ناهشیارند ،مثل خودشان روانیست .برخهی از دانشمنهدان ،تپقههای
انسانی (اعم از گفتاری و نوشتاری و رفتاری) را بروزهای فیزلوژیک میدانند .رفتاری ،مانند دستکاری چیزهها
یا بازیکردن با آنها یا وررفتن به لباس یا عضوی از اعضای بدن و یا هر چیهزی کهه در دسهترس باشهد یها
ترانهای که ناخودآگاه زمزمه میشود؛ فروید همههی اینهها را جهزو همهان لغزشههایی میدانهد کهه حاصهل
فرایندهای روانی معتبری هستند که باید مورد مطالعه و پژوهش قهرار گیرنهد .او اطهالق تصهادف بهه چنهین
خطاهایی ( )losing or errorرا ،نادرست میداند؛ برای اینکه آنها به عالم ناخودآگاه تعلق دارند و هرچه بهه
عالم ناخودآگاه تعلق داشهته باشهد ،دارای معنهایی روانیسهت ( ،)psychical actsبایهد ماننهد ههر پدیهدهی
ناخودآگههاهی ،مههورد تفسههیر واقههع شههوند .بنهها بههر همههین تأکیههد اسههت کههه الکههان بهها تعبیههری کههه از
دوسوسور ( )Ferdinand de Saussureو یاکوبسن ( )Roman Jacobsonبههکار میگیهرد ،بهه رابطههی
ادبیات و لغزهای زبانی ،نزدیک میشود.
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الکان بر این باورست که یاکوبسن از استعاره و مجاز مرسل سخن میگویهد و سوسهور از رابطههی دال و
مدلول .در نرا دال و مدلولی ،فهم از آن رو صورت میگیرد که دالهها از جههان مهدلول آگهاهی میدهنهد.
ناخودآگاه ،چون ساختاری همچون زبان دارد ،میتواند بها همهین رابطههی دال و مهدلولی یها اسهتعارهمجازی
مطالعه شود« .ناخودآگاه از آن جهت ساختارش زبانیست که با پروسهی داللت سهر و کهار دارد» (احمهدزاده،
 .)1۰۴ :1۳۸۶در نرا استعارهها و مجازها نیز این قرارداد به شکل کمرنگتری حضور دارد .استعاره جابهجایی
یا جایگزینی واژه یا عبارتی با واژه و عبارت دیگر و مجاز پیوندخوردن آن با نشانهی دیگری است .فروید بهه
جهههای اسهههتعاره و مجهههاز ،از «بهههه ههههم فشهههردگی» ( ،)condensationتهههراکم و «جابههههجایی»
( )displacementسهخن گفتهه و افهزوده :همانگونههه کهه در ادبیهات اسههتعاره را رمزگشهایی و مجهاز را بهها
عالقههایش تفسیر میکنند ،اینک ما میتوانیم حضور ناخودآگاه را در زبان ،بها آن مقایسهه کنهیم .ناخودآگهاه
معناها را در نگارههای تمثیلی یا هر نشانهای که داشته باشد ،پنهان میکند .اگر کسی توان فهم آنها را داشته
باشد ،میتواند معناهای آنها را بیابد ،چنانکه هی خوانندهای در معنای مستقیم استعاره و مجاز نمیایستد (بها
تصرف و افزایش ،همان .)۸۷ :بهعنوان مثال ،اگر کسی معنای استعاره را نداند ،در فهم این پاره از بیت حافظ:
«ای که بر مه کشی از عنبر سارا چوگان» ،در خواهد ماند.
لغزشهای زبانی نتیجهی جنگ قصدها

اشتباه لپی از کجا ناشی میشودت فروید آنها را محصول تداخل متقابل میان دو قصد متفاوت میدانهد (:1۳۹۲
 .)۷۳قصدهایی که یکی را مزاحم و دیگری را متزاحم میخواند .قصد متزاحم قصدیست که ما آن را درسهت
تصور میکنیم و قصدی که آن را لغزش میپنداریم ،قصد مزاحم است .اگر لغزش ،دستآورد جنهگ میهان دو
قصد نباشد ،هرگز رخ نمیدهد .حال باید به این پرسش پاسخ داد که کدا یک از این دو قصد ،اولویت حضور
دارندت
ممکن است ما فکر کنیم قصدی که دیگران آن را درست میپندارند ،اولویهت دارد؛ فرویهد؛ امها نمیگویهد
قصد مزاحم اولویت حضور دارد؛ میگوید قصد مزاحم اگر مورد تعر قرار نگرفتهه بهود ،بهرای قصهد اصهلی،
زحمت ایجاد نمیکرد (همان .)۷۵ :اگر قصد مزاحم یک هدف خها را پهس بزنهد ،بایهد نیهروی پسزننهده
کا یاب شده باشد و نیّت هرگز آشکار نشود؛ همچنین اگر نیروی پسزننده ،ناکا گردد ،باید نیّت پسزدهشده،
بهطور روشن آشکار شود؛ اما میبینیم که این واقعه رخ نمیدهد .بنابراین ،فروید اشهتباهات لپهی را ،نتیجههی
یک مصالحه ( )compromiseمیداند (همان) .مزاحم یا در محتوا با متزاحم مربوط است؛ یها از نرهر محتهوا
هی ربطی به آن ندارد .رابطهی قصد مزاحم با متزاحم ،از سه حال بیرون نیست .1 :یها بها آن در تقابلسهت،
 .۲یا آن را تکمیل .۳ ،یا تصحیح میکند.
تقابل مانند این که کسی به جای بیرون بگوید درون و به جای آغاز بگوید فرجا  .نمونهای که خود فروید
مههیآورد ،ایههن اسههت :نماینههدهی مجلسههی بههه جههای اینکههه بههه امپراتههور ،صههفت «روکایههتلوس»
( )ruckholtlosبدهد ،صفت «ریکاتلوس» ( )ruckgratlosداد؛ یعنی به جای اینکه بهه او بگویهد شهما
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شجاع هستی ،گفت شما ترسو هستی! نمونهی دو را هم فروید آورده اسهت :روزی در پیهادهرو بها زنهی زیبها
همکال شد  .در حال پیادهروی گفت :اگر در این هوای گر به پیادهروی ادامه بدهیم ،بلوزمان خهیس عهرق
خواهد شد! بعد بدون درنگ خود اضافه کرد :خوب اشکالی ندارد ،وقتی به «نا ههوزه» ( )nach hoseبرسهیم،
میتوانیم عو کنیم .فروید میگوید :او به جای «( »nach hauseبا همان تلفظ آلمانی) که به معنای خانهه
است ،گفته بود «کشو لباس»؛ یعنی آن زن در ناخودآگاه ،قصدش این بود که فهرستی کامل از لباسههایی را
که در کشو لباس داشت ،به رخ بکشد .سومی که در اشتباههای لپی ،معمولترست ایهن اسهت کهه خطهایی از
کسی سر بزند ،او بیدرنگ به تصحیح آن برخیزد .برای نمونه ،کسی بگوید :شاعران بهزرگ را در ایهن شههر،
میتوان با یک انگشت شمرد! و بیدرنگ اضافه کند ،به اندازهی انگشتان یک دست! این که گوینده بهار اول
میگوید :شاعران را با یک انگشت میتوان شمرد؛ البد در ناخودآگاهش بر این باورست کهه ایهن شههر ،یهک
شاعر خوب بیشتر ندارد و آن گوینده است!
لغزشهای زبانی ،مبتنی بر قصد گوینده

فروید باز در فهم قصد مزاحم تقسیمبندی دیگهری دارد کهه موضهوعش در اراتبهاط بها قصهد گوینهده اسهت:
 .1گوینده از نیت زحمتافزا بازنمیگردد و اعتراف میکند که چنین قصدی در نیتش بوده؛ اما نمیخواسته آن
را بر زبان آورد؛ بدین روی طردشدن قصد در آغاز رخ میدهد؛ اما قصد بر آن چیره میشهود .۲ ،امها برخهی از
قصدها هستند که گوینده از حضور آنها آگاهی نداشته؛ اگرچه او اشتباه لپی را میپذیرد؛ از آن شگفتزده ههم
میشود .در این نمونه ،طردشدگی پس از حضور قصد مزاحم رخ میدهد .۳ ،سومی آن است کهه گوینهده نهه
تنها پیش از ایجاد لغزش ،منکر فعالیت قصد مزاحم است؛ بلکه در بیگانهنمایی آن نیز میکوشد (همان.)۷۶ :
اینها که برشمردیم ،نمونههای شاخص و برجستهای در ادبیات ما دارند؛ منتها یادمان باشد ،که قصد ما از
نوشتن این مقاله ،بیشتر برشمردن نسبتها و یا بینسبتیهای میان ادبیهات و اشهتباههای لپهی بهوده اسهت.
پیش از آنکه به موارد مشابه و مخالف بپردازیم ،به یکی دو مثال ،بسنده میکنیم.
موالنا بهعنوان مثال ،در فهم قصد مزاحم ،جایی میگوید« :هرچه گوید مرد عاشق ،بوی عشق از دهانش
میجهد در کوی عشق گر بگوید فقه ،فقر آید همه بوی فقر آید از آن خوشد دمه ور بگویهد کفهر ،دارد
بوی دین ور به شک گوید ،شکش گردد یقین کفّ کژ کز بحر صدقی خاستهست اصل صهاف آن تیهره را
آراستهست آن کفش را صافی و محقوق دان همچو دشنا لب معشوق دان گر بگوید کهژ نمایهد راسهتی
ای کژی که راست را آراستی! منگر اندر نقش و اندر رنگ او بنگر اندر عز و در آهنگ او گر سیاهست او
همآهنگ توست تو سپیدش خوان که همرنگ توست» ( ،1۳۶۳دفتر یکم.)1۷۸ :
نقش معکوس دلبری و عاشقی در زبان نرامی هم ،مترتب بر این نرها اسهت« :و زیهن پهس بهر عقیهق
الماس میداشت زمرد را به افعی پاس میداشت سرش گر سرکشی را رهنمون بود تقاضای دلش یارب که
چون ب ود به هر مویی که تندی داشت چون شیر هزاران موی قاقم داشت در زیر کمان ابرویش گهر شهد
گرهگیر کرشمه بر هدف میراند چون تیر سنان در غمزه ،آمد نوبت جنهگ بهه ههر جنگهی درش ،صهد
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آشتی رنگ نمک در خنده ،کاین لب را مکن ریش به هر لفظ مکن در ،صد بکن بیش قصب بهر رخ کهه
گر نوشم نهان است بناگوشم به خرده در میان است از این سو حلقهی لب کرده خاموش ز دیگر سو نهاده
حلقه در گوش به چشمی ناز بیاندازه میکرد به دیگر چشم عذری تازه میکهرد چهو سهر پیچیهد گیسهو
مجلس آراست چو رخ گرداند گردن عذر او خواست» (.)1۴۵ :1۳۶۳
مرد عاشق ممکن است بگوید فقه؛ اما منرورش فقرسهت کهه نهه تنهها یکهی از بایسهتهای راه عشهق و
عاشقی است ،گاهی مقابل فقه تاریخی ،ایستاده است .موالنا ،بدون اینکه از لغهزش زبهانی یهاد کنهد ،بهه مها
میگوید لفظ فقه و کفر در برابر فقر و دین که جنبهی تقابلی یافتهاند ،در زبان عاشق ،یهک نهوع تپهق اسهت.
تپقی که اگر یک روانشناس یا به تعبیر موالنا ،یک «حکیم االهی» آن را ارزیابی کند ،میبیند که این دین و
فقر است که با تما وجود عاشق درآمیخته است .او با فقه و کفر ،یکسره بیگانه است.
در نمونهای که از نرامی آوردیم ،جنگ میان دو قصد ،به شکلی بسهیار زیبها نمهوده شهده اسهت .معشهوق
نگران دوریگزینی و قطع رابطهی عاشق است ،از سویی ممنوعیتهایی وجود دارد که به او اجازه نمیدهد تا
قصد دل خواهش را بر زبان آورد و کردارش را با آن تطبیق دهد .از این روست که به هر لفهظ مکهن او ،صهد
بکن نهفته است!
نمونهی دیگر را در زبان سعدی میتوان مشاهده کرد .سعدی در غزلی بسیار زیبا و دلانگیز که بها مطلهع:
«هزار سختی اگر بر من آید آسان است» ،آغاز میشود ،آورده ...« :جماعتی که ندانند حظ روحانی تفاوتی که
میان دواب و انسانست ،گمان برند که در باغ عشق سعدی را نرر به سیب زنخدان و نار پستانست ،مهرا
هرآینه خاموشبودن اولیتر که جهل پیش خردمند عذر نادانست و ما اُبَرّیُ نَفسی وَ ال اُزکیها که هر چهه
نقل کنند از بشر در امکانست» ( ،1۳۶۳غزلیات.)۴۴۲ :
میدانیم که سعدی در ستیغ کوهستان جمالپرستانان تاریخ جمالپرستی ایران ،چون خورشهیدی فهروزان
میدرخشد! نشانههای جمالپرستی ،در سراسر آرار سعدی ،هنجاری استوار و یکدسهت دارد .اینهک میگویهد
گروهی که از لذتهای انسانی که فصل ممیز انسان و جانورسهت ،غافلانهد ،میپندارنهد کهه سهعدی در بهاغ
عشق ،نرر به سیب زنخدان (چانه) و نار پستان زیبارویان دارد! تا اینجای سخن ،ما با بافت و موقعیتی روبهرو
هستیم که میتوانیم جملهی پستری سعدی را حدس بزنیم؛ آهنگ خیزان جملهی پیشین؛ بهه مها میگویهد:
حاشا! معا اهلل! نه! سعدی کجا و این بهتانها کجا! جملههای سهعدی در بیهت اول و دو  ،نهوعی از جملههی
شرطیست؛ منتها نه از آن نوع که بساط ادات شرط پهن باشد و مشروط را ندا بزند؛ بلکه از نوع شهرطی کهه
آهنگ خیزان در آن مشروط را خواهان ،است .حال باید جزای شرط متناسب با بافهت معنهایی ،آورده شهود بها
مفهومی نزدیک به همان چیزی که در باال گفتیم؛ اما بر خالف معمهول ،سهعدی میگویهد :بهتهر اسهت مهن
خاموشی گزینم! چرات چون نمیتوانم برای مشتی نادان« ،عذر» بیاور ! سعدی سنگ آخر را بها بیهت آخهر در
کشتی معنا میگذارد که :من که سعدی باشم ،خویش را از هرگونهه برچسهبی ،پها و مبهرا نمهیدانم؛ چهون
هرچه از این موجود دوپا که انسان باشد ،بگویند ،احتمال دارد! جالهب اسهت کهه بهدانیم سهعدی بها پهذیرش
برچسب جمالپرستی ،در پهلوی سخن ،حضرت یوسف را اگرنه گناهکار ،دست کم متمایل به «مراوده» جلهوه
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داده است! سرانجا چه شدت آیا سعدی نرر به سیب زنخ و نار پستان دارد یا نداردت اگهر نهدارد ،چهرا میگویهد
«در امکههان اسههت»!ت اگههر دارد ،بههرای چههه گههروه تهمتزننههده را در شههمار «دواب» میشههمارد!ت ایههن روش
سخنگفتن ،معنایی ندارد جز اینکه بخواهیم آن را یک نوع «لغزش زبانی» بهشمار آوردیم؛ از آن جهنس کهه
گوینده از قصد مزاحم پشیمان نیست؛ اما خوشتر داشته است که نگوید!
نمونهی دیگر باز از موالنا است .در دفتر سو  ،سخنانی آورده که از آوازهی بسیار ،حکم تمثیل یافته اسهت.
آنجا که جهان را به درختی تشبیه میکند که آدمی ،میوهی نیمخا آن است .وقتی ایهن میهوه برسهد یها بهه
گفتهی موالنا «چون بپخت و گشت شیرین لبگزان» ،دست از شاخهی درخت جهان میکشد و خود را برای
بزمی بزرگ در کاخی باشکوه که محضر حقیقت باشد ،آماده میکند .همینجاسهت کهه آن سهخن پهرآوازه را
میگوید« :سختگیری و تعصب خامی است» ( ،1۳۶۳دفتر سو )۷۳ :؛ اما نکتهی برجستهای که پستر آمهده
و برای تمثیل ما بسیار اهمیت دارد ،این است« :چیز دیگر ماند اما گفتنش با تو روحالقدس گویهد بهیمنش»
(همان) .سخن موالنا اگرچه به گفتهی استاد پورنامداریان سنتشکنانه است ()1۲ :1۳۸۸؛ اما باز قابهل هضهم
است .آنچه قابل هضم نیست ،این است که میگوید« :نه! تو گویی هم به گوش خویشتن نه من و نه غیهر
من ،ای هم تو من»! (همان) .اینجاست که ما تردید نمیکنیم که با یک لغزش زبانی سر و کار داریم .موالنها
که قصهی کلثو ننه نمیگوید؛ شعر میگوید و مثنوی جوالنگاه تعلیم اوست! بهه گفتههی ناگفتههی خهودش،
قرآن پارسی مینویسد! این بازگشت کال و زیر پرسش بردن همهی سخنان پهیش در متنهی نوشهتاری چهه
وجهی داردت میگوید :نه! خطا گفتم! روحالقدس به تو نمیگوید؛ بلکه خهودت بهه گهوش خهودت میگهویی!
موالنا میتوانست آن چند بیت را از بن ،نابود کند و از نو بسراید! اما میبینیم که روند شکلگیری اندیشههاش
را حفظ کرده ،بازگشت او درست مانند یک تپق نابهجا در متن باقی مانده است.
تا اکنون ما گمان میکردیم موالنا انسان را خدا میپندارد ،فکر میکردیم تنها گفته« :اناالحق»! پستر آمد
و انسان را پیامبر هم بهشمار آورد؛ آنجا که گفت روحالقدس با تو سخن میگوید! یعنی «اناالنبی»! پستر آمد
و انسان را فرشته هم خواند! یعنی «اناالملک»! موالنا انسان را مجموعهای از خدا ،پیامبر و فرشته دانست! امها
نباید پنداشت که او کار را به همینجا پایان داده باشد؛ چون از این سخن که «تهو بهه گهوش خهودت چیهزی
میخوانی» هم عدول کرده و در پنداشت «تو من» ،سخن را سردرگم ساخته است! بدین روی مهیبینیم کهه
این گفتن و واگفتن ،این رفتن و بازگشتن ،ساختاری منطقگریز و عادتسهتیز دارد کهه شهاید تعبیهر «لغهزش
زبانی» یا «اشتباه لپی» بخشی از تفسیر آن باشد!
خود این مقولهی «عادتستیزی» و «عادتگریزی» هم شکل دیگهری از انحهراف از زبهان «عادتشهده»
است .یاکوبسن گفته است« :در هنر جز به یاری نرمشکنی نرم ،امکان ندارد» (به نقل از احمهدی:1۳۷۵ ،
)۴۹؛ یعنی گوهر پای دار هنر ،ضدیت با قوانین ادبی است .این سخن در گفتار عارفان مها نیهز دیهده میشهود.
عینالقضات میگوید« :ای عزیز! اگر خواهی که جمال این اسرار بر تو آشکار شود ،از عادتپرستی دست بهدار
که عادتپرستی بتپرستی بود» (.)1۲ :1۳۷۷
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در همین زمینه ،باز این حکایت کوچک موالنا ،دارای چند الیه عادتشهکنی اسهت« :صهوفیای را گفهت
خواجهی سیمپاس ای قد های تو را جهانم فهراش! یهک در خهواهی تهو امهروز ای شههم یها کهه فهردا
چاشتگاهی سه در ت گفت دی نیم در راضیتر زآن که امروز این و فردا صد در »! ( ،1۳۶۳دفتر ششم:
 .)۴۲۸اینجا باید از موالنا پرسید ،خواجهی سیمپاش ،چگونه میتواند دیروز نیمدر به کسی بدهدت! چنان که
دیده میشود ،ساختار عادتشکنی معنایی ،از محتوا به منطق دستور هم سهرایت کهرده اسهت .مها در سهاختار
دستور زبانمان ،چنین جملهای نمیتوانیم داشته باشیم« :دیروز نیم در به من بده»! مهیبینیم کهه بسهیاری از
سخنان شطحگون شاعران بهویژه در مسئلهی وحدت وجود ،بهگونههای در دایهرهی همهین قصهدهای روانهی
میگنجد .باز بهعنوان مثال ،وقتی موالنا گوید« :مرا گویی چرا با خود نیاییت! تو بنما «خود» که تها بها خهود
بیایم! بگفتم شمس تبریزی کیایت گفت :شمایم من شمایم من شمایم»! ( ،1۳۶۶ج دو  .)۶۳ :ایهن چنهد
نمونه که از موالنا ،نرامی و سعدی نقل کردیم ،محدود به همین دایره نمیشود .ادبیات ما بهه سهبب حضهور
ویژگیهای عرفانی و عادتگریزی ،زبانی آفریده ،شناور ،نسبی و سرشار از این دسهت ترهاهرات کهه بایهد بها
دقت آنها را گزینش و دستبندی کرد.
 -4شعر ،گونهای از انحراف

برخی از منتقدان میگویند شعر راستین ،به چیزی جز خودش ارجاع نمیدهد .یکی از نمونهههای آشهکار ایهن
گفتار ،در طراحی کارکردهای زبانی یاکوبسن دیده میشود .وی به شش عامل ارتباطی اشاره میکند .یکهی از
این عاملها خود پیا است که از سوی گوینده به سوی فرستنده ،فرستاده میشود .اگر جههتگیری پیها بهه
سوی خود پیا باشد ،کارکرد ادبی زبان برجسته میشود (به نقل و تصرف از صفوی )۳۲ :1۳۸۳ ،و ات پیها
بیمعنا یا پرمعنا میگردد؛ بدان روی که هی شنوندهای با هی قصد و نرری ،منترر پیا نیسهت .پیها گفتهه
میشود که گفتهشده باشد! سخن یاکوبسن ،اینجا حول محور برجستهسازی نمیگهردد؛ بلکهه بیشتهر روی
محور گنگی و ابها تأکید میورزد؛ با این حال آنجا که از برجستهسازی زبان سخن در میان اسهت ،وقتهی از
عمق فاصلهی سطح عادی و سطح ادبی زبان یاد میکند ،در گفتارش باز پیونهدی نزدیهک بها جنبههی ابهها
لغزشهای زبانی و ادبیات ،بهویژه بدان صورت کهه در نرهر فرویهد بهود ،دیهده میشهود .کهارکرد شهعری بها
برجستهشدن جنبهی ملموس نشانهها ،دوگانگی بنیادین آنها و عمق دوگانگی نشانهها و اشهیا ،،یهادآور عمهق
دوگانگی قصد مزاحم و مورد زحمت است .شکافی که یکسره معنایی معکوس در بر دارد.
شعر اگر رستاخیز واژگان باشد (شکولوفسکی ،به نقل از شفیعی کدکنی )۵ :1۳۶۸ ،و حادرهای باشد کهه در
زبان رخ میدهد (همان ،)۳ :اعجاب مخاطب یا خواننهده و شهنونده از بهه همریختگهی شهکل خودکارشهده و
اتوماتیزهی زبان ،مورد توجه خواهد بود .اینک باید پرسید که به همریختگی ساختار ااهری زبان ،تا چه اندازه
به ساختار پریشان لغزشهای زبانی نزدیک استت اگر فر کنیم زبان در حالت «خودکاری» اتومبیلی اسهت
که در جادهای صاف در حرکت است و سرنشینهای آن ،با خیال راحت دارند بهه موسهیقی گهوش میدهنهد،
آجیل میخورند و چای مینوشند؛ ناگهان حادرههای رخ میدههد؛ چهای از دسهت نوشهنده ،روی لباسههایش
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میریزد ،آجیلها پخش کف اتومبیل میشوند و رشتهی داستانپردازی مسافران میبهرد؛ اینجها همانجهایی
است که میگوییم حادرهای رخ داده؛ یعنی در اتومبیل زبان ،شعر آغاز شده است .حادره در اتومبیل اگر منجهر
به کشته شدن سرنشینان گردد؛ از آن سو ،شعر به اوج جمال و کمال خود نزدیک شهده اسهت .اینهک ،همهین
وضع را برای گویندهی خبر تلویزیون مجسم کنیم .وقتی گوینده ،بهعنوان مثال ،به جای «دا الهه العهالی»،
بگوید« :قدّس سرّه الشریف» ،همان حادره ،بدون توجهه بهه اوج و فهرودش رخ داده اسهت .بهدین روی نرهر
ویکتهههور شکولوفسهههکی ( )Borisovich Shklovsky Viktorدر عبهههارت «آشهههناییزدایی» ( de
 )familiarizationو دیگههر فرمالیسههتها در «برجستهسههازی» ( ،)foregroundingمطههابق عمیههقترین
ویژگیهای صوری اشتباههای لپی خواهد بود.
برخی از همین نرریهپردازان ،برای تعریف شعر ،اصطالح «انحهراف از هنجهار» را بههکار بردهانهد .حاصهل
تعریف فرمالیستها این است که شعر در ات خودش یک پدیهدهی منحهرف اسهت؛ منتهها صهورتگرایان و
زبانشناسان بیشتر ،وقتی از انحراف زبانی سخن گفتند ،نرر به انحراف خطی داشتند .یعنی اگر فر کنهیم
زبان عادی و معمولی ،قطاری است کهه روی ریلهی حرکهت میکنهد ،بهه محه اینکهه یکهی از کمتهرین
ویژگیهای شعری را به خود بگیرد ،به این معناست که از ریل خودش منحرف شده است.
بهههعنوان مثههال ،ایرجمیههرزا ،در روایههت پسههر عباسقلیخههان ،بههه جههای آنکههه بگویههد :عباسقلیخههان
پسری داشت ،گفت« :داشت عباسقلیخان پسری» ()۲۳۶ :1۳۵1؛ یعنی تنهها فعهل داشهت را کهه در پایهان
جمله و از نرر منطق زبان فارسی در حالت عادی ،جای اصلی خودش بهود ،برداشهت و جلهو پهارهی نخسهت
گذاشت و به همین سادگی ،قطار زبان را از ریل منطق دستوری خارج کرد .با اینکه بسیاری از منتقدان زبهان
و شعر ،کمترین تغییر زبانی را بهعنوان ایجاد سطح زبان شعر پذیرفتهاند ،پهذیرش بیهرونزدن قطهار زبهان در
بسیاری از شعرها ،بهویژه شعر فارسی ،با دشواریهایی روبهروست؛ به این سبب ،انحهراف از نرهر مها ،معنهای
دیگری دارد.
انحراف شعر در این گزارش

انحراف از نگاه این گزارش ،آن چیزی نیست کهه ناخودآگهاه را تحریهک میکنهد تها سهنگرهای خودآگهاهی
یکییکی فتح شود؛ و تنها آن چیزی نیست که عامل حضور ناخودآگاه میگردد؛ بلکه انحهراف ،خهود بها ات
ناخودآگاهی همجنس است .عامل ناخودآگاه هرچیزیست که آگاهی را محدود کند .وقتی آگاهی محدود شهد،
نیروهای آمادهی متراکم شده در ناآگاهی ،سیلوار هجو میآورند .شهعر هجهو ناآگاهیسهت؛ درسهت ماننهد
انسان ترسخورده که اگر مجال اعترا بیابد ،فریاد میکشد؛ اما اگر سرکوب شود ،سکوت میکند .از این رو
ادبیات یا شعر را باید یک پدیدهی «معتر » و در ات خود منحرف بهشمار آورد .مانند هذیان کهه از روحهی
سرگردان خبر میدهد و یا اشتباه لپی که ناشی از احوالی پریشان است .ما بر این باور هستیم کهه شهعر ،آری
یک پدیدهی منحرف است؛ اما انحراف او از آن روست که با دنیای بیرون قطع رابطه میکند .بدین روی شعر
یک انحراف روانی ،یک پدیدهی درونی ،یک سرکوبشدهی زندانی و یک امر روحانی است .وقتی شهعر یهک
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پدیدهی روانی باشد ،باید روانکاوی شود .کار منتقد ادبی ،اینجا درسهت ماننهد روانکاوانسهت کهه در برابهر
اشتباههای لپی ،دست به کاوشهای روانی میزنند و عامل هر لغزشی را تفسیر میکنند.
 -5ادبیات فارسی و لغزشهای زبانی

نکتهی دیگر اینکه همیشه میان قصد گوینده و لغزشی که برایش رخ میدهد ،تفاوت وجود دارد .کسی که به
سببی روانی ،دچار تپقزدن یا لغزش زبانی میشود ،بیدرنگ به انکار خطایش برمیخیزد؛ اگهر درسهت دقهت
کنیم ،این عمل را شاعر هم گاهی مرتکب میشود .موالنا در غزلها و مثنوی ،گاهی ااههار پشهیمانی دارد از
اینکه مطلبی را بر زبان رانده؛ منتها خوانندهی آشنا بها جههان او میدانهد کهه ایهن بازگشهت شهاعر و ااههار
پشیمانیاش هم جزو ساختار متن اوست .چیزی است که نمیشود آن را از بافت سخن بیرون ریخت.
در داستانهایی که برای حافظ ساختهاند ،یکی هم این است که او در غزلی که بها مطلهع« :در همهه دیهر
مغان نیست چو من شیدایی» آغاز میشود ،گفته که قصد سرودن این بیت« :این حدیثم چه خهوش آمهد کهه
سحرگه میگفت بر در میکدهای با دف و نی ترسایی» ( )۴۸1 :1۳۸۵را نداشته؛ اما وقتی در تنگنای پرسش
متراهران دینی واقع میشود ،بیت« :گر مسلمانی از این است کهه حهافظ دارد وای اگهر از پهس امهروز بهود
فردایی» را نقل قول پسری ترسا میدانهد (بنگریهد بهه خوانهدمیر ،بهه نقهل از رسهتگار فسهایی ۲۵ :1۳۸۵ ،و
خرمشاهی ،1۳۷۳ ،ج دو .)1۲۴۳ :
موالنا نیز در مثنوی که یک ارر تعلیمی است ،مدا به ستایش شر و حیها میپهردازد .او مکهرر در مثنهوی
داشتن شر را میستاید« :کار مردان روشنی و گرمی است کار دونان حیله و بیشرمی اسهت» ( ،1۳۶۳دفتهر
یکم)۲1 :؛ اما همین موالنای شر ستا در مثنوی ،وقتی به غزلها رو مهیآورد ،داشهتن شهر را عیبهی بهزرگ
میداند؛ برای اینکه داشتن شر  ،با داشتن عقل و اختیار ،در پیوندست .آدمی که بیهوش باشد ،چگونه شهر
میکندت این را خود موالنا در هنگا باهوشی نیز گفته است« :گر نبودی اختیار ایهن شهر چیسهتت» (،1۳۶۳
دفتر یکم)۳۹ :؛ یعنی شر حاصل داشتن اختیار است؛ حال بیاییم در آب و هوای غزلهها ،جاییکهه معرکههی
لحرههای بیخویشی موالناست« :سماع آمد هال ای یار برجه! مسابق باش و وقت کار برجه! ههزاران بهار
خفتی همچون لنگر مثال بادبان این بار برجه! به عشق اندر نگنجد شر و ناموس رهاکن شر و اسهتکبار،
برجه»! ( ،1۳۶۶ج دو .)۴۰۴ :
موالنا ،نابترین شعرهایش را در غزلها که بیانگر لحرهههای بیخویشهی اوسهت ،عرضهه کهرده اسهت.
کسانی که برای حل مشکلی از مثنوی ،به سراغ نمونهها در دیوان شمس میروند ،باید حواسشان جمع باشهد؛
همیشه کوزهی تشابه لفظ در دیوان و مثنوی ،سالم و سالمت به خانهی معنا نمیرسد .مثنوی اگر چهه گهاهی
بدل به شعر ناب میشود؛ اما محیط اندیشههای موالناست .شعر و اندیشه دو چیز سوا هستند .قصد مهن ایهن
نیست که بگویم با هم بهکار نمیروند؛ مراتب تشکیک دارند .اگر میهان شهعر شهاعری و گزارهههای علمهی و
دانشی او همسانی باشد ،آن شاعر ،در شعرش اندیشهورز است و شعر او تعریفی خا دارد .با تعریهف مها کهه
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شعر را یک عنصر منحرف از جنس تپقهای زبانی دانستیم ،مطابق در نمیآید .مانند ناصر خسرو که شهعرش
نمونهای دیگر از کارهای تحقیقیاش است.
در نتیجه ،سخن اگر خواست شعر باشد و شعر ناب باشد ،باید از جنس اشهتباه لپهی باشهد .بایهد مخهالف و
مقابل قصد گویندهاش قرار گیرد .مانند شعر موالنا که مقابل قصد گویندهاش قرار میگیرد .کیست که در شب
سیاه و دیجور ،در جستوجوی مهتاب نباشدت! موالنا! کسی که در چنین شبی ،از ماه خشم میکنهد! مهاه کهه
خوب است ،از «اهلل» خشم میکند! این رویهسخن ،درست معادل کفر است و کفر قصهد گوینهدهی مسهلمانی
که موالنا باشد ،نیست .اینکه گروهی از طلبهها و آیات عرا  ،موالنا را به کفر منسوب داشتهاند و کتابههای
او را با انبر برداشتهاند ،حق داشتهاند .شاعری که از اهلل خشم میکند ،خود باید مهورد خشهم واقهع شهود« :مها
رهایم و سرکش ،از چار و پنر و از شش خود پنر و شش کی باشدت ز اهلل خشم کرد »! (همان.)1۳۳ :
در نتیجه ،ادبیات و اشتباههای لپی ،هر دو خاستگاههایی مشتر دارند؛ هر دو از طریق زبان محسوس و
عینی میشوند و دارای همهی شرایط و مثلفههای زبانی هستند؛ هر دو هنجارشکنانه اهور میکننهد؛ هنجهار
زبان را از هر نرر میشکنند؛ هر دو به سبب حضور اعجابآورشان ،اعجاب مخاطب را برمیانگیزند؛ هر دو در
شرایط و حال و هوایی یکسان پدید میآیند و ساختار هر دو از نرر رابطههای دالی و مدلولی به هم نزدیهک
است.
بهعنوان مثال از نرر پریشانی معنایی و بیپایانی معنایی و شالودهشکنی معنهایی و مرکزگریهزی معنهایی و
دارابودن خاصیت دالدالی و...؛ هر دو بهصورت سهیمبلها و یها در سهاختاری نمهادین آشهکار میشهوند و بهه
گفتهی الکان مستحق رمزگشایی هستند.
 -6تفاوت ادبیات با لغزشهای زبانی

در سخنان باال ،نتیجه گرفتیم که همهی شرایط لغزشهای زبانی در تقسیمبندی سههگانهی فرویهدی شهامل
ادبیات و شعر میشود؛ با این حال ،میان ادبیات و شعر و اشتباههای لپی ،تفاوتهایی هم وجود دارد .بههعنوان
مثال ،فشار روانی تپقها ،ممکن است به مراتب بیشتر از فشار روانی دیگر بروزهههای ناخودآگهاهی باشهد .از
نرر مخاطب هم جهان این دو با هم تفاوت دارد .اشتباه لپی ،به سبب اصالت و عد بازخوانی مکرر و تا حدی
محدود و یکسویهاش ،قابل شناسایی است؛ اما شعر در گوهر زبان که برجستهترین کارکردش ارتبهاط اسهت،
گم میشود ،تحلیل میرود و کمرنگ میگردد.
شعر آمیخته است ،به همین سبب ناخالص است و به قوت خلو تپقها نمیرسد .اشتباه لپهی ،بهه سهبب
تناسب نامش ،نیرویی بازدارنده از سوی جهان هشیار دارد و در یک کال «بدنا » است؛ در حالیکه شهعر بهه
سبب نا بلندش در جهت تفسیر ،توجیهی دوگانه خواهد یافت .شعر هم از سوی روانشناس تفسهیر میشهود
هم از سوی منتقد ادبی؛ از این رو پدیدهای رونده و گردنده است و مانند تپقها ،ایستا نیست .فضای اهور هر
یک هم با هم اختالفاتی دارد .اگرچه هر دو عارضهای روانی هستند و فروزهای معنوی ،اما چون اشهتباه لپهی
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در یک پروسهی تهدید و فشار پدید میآید ،عشقهی شعر میتواند هم در این آب و هوا رشد کند ،ههم در آب
و هوایی متفاوتتر .با این حال اگر شعر حاصل شکست باشد ،در این اختالف نباید زیاد از حد پافشاری کرد.
 -7نتیجهگیری
ما در اینمقاله ،نخست ،به تعریف ادبیات و یا شعر ،به ویژه از نرهر فرمالیسهتها ،روانشناسهان و نقهد جدیهد
ادبی ،روی آوردیهم؛ سهپس لغزشههای زبهانی را از منرهر فرویهد و نرریهههای روانزبانشناسهی ،بررسهی و
تحلیلکردیم .با توجه به خاستگاه هریک از ایندو ،میان شعر و لغزشهای زبانی ،مشترکاتی ،دیدیم .یکهی از
بزرگترین رویههای اشترا ایندو ،در کلیدواژهی «انحراف» نهفتهاست .انحرافهی کهه در ایهن مقالهه از آن،
یادشد ،با انحرافهایی که زبانشناسانی چون لهی و فرمالیسهتهای روسهی روایتکردهانهد ،متفهاوت ،اسهت.
انحراف در گفتار ما ،یکعملکرد صد در صد خطا ،است که مانند قصد مزاحم در لغزشهای زبانی ،در مقابهل
خواست گوینده ،میایستد و آن را برعکس ،جلوهمیدهد .همانخاصیتی که شنونده یا خواننده را از جهان پیها
و معنا منحرف و به جهان صورت و فر  ،نررش را جلبمیکنهد .همانخاصهیتی کهه بهه گفتههی یاکوبسهن،
زبانشناس برجستهی روسی ،جهتگیری پیا را از جانب گیرنده ،به جانب ات پیا  ،منحرفمیکند.
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